
Föreningen för nordisk filologi rf   PROTOKOLL  

     7.2.2019 

 

 

Årsmöte i Arken i Åbo den 7 februari 2019 

Närvarande: Therese Lindström Tiedemann, Anders Stendahl, Jan Lindström, Sara Nittve, 

Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund, Mikael Reuter, Sofia Sevón, Taija Votkin, Lotta Collin, 

Saara Haapamäki, Maiju Alanen, Eeva-Liisa Nyqvist, Sofie Henricson, Linda Huldén, 

Camilla Lindholm och Ludvig Forsman. 

1. Mötet öppnades kl. 17.40. 

2. Camilla Lindholm valdes till ordförande för mötet och Linda Huldén till sekreterare. 

Jannika Lassus och Jan Lindström valdes till protokolljusterare. 

3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

4. Arbetsordningen för mötet godkändes. 

5. Årsberättelsen och föreningens bokslut redovisades, behandlades och godkändes. 

Verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp och godkändes.  

6. Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

7. Verksamhetsplanen och budgeten för 2019 behandlades och godkändes. 

 Arbetet med digitaliseringen av Folkmålsstudier fortsätter. Funktionerna i 

journal.fi kommer att testas, informationstexter produceras m.m. På grund av den 

stora arbetsbördan som det här medför kommer nr 57 eventuellt inte ut digitalt 

samtidigt som pappersversionen utan med en liten fördröjning.  

 I fråga om budgeten fastslog mötet att en lite större summa söks för utgivningen av 

FMS (redaktionssekreterare, grafikertjänster). 1000 euro för grafikertjänsterna 

skrivs in i budgeten. Medlemsavgiftens storlek ändras inte. 

8. Camilla Lindholm omvaldes till ordförande för föreningen. Eeva-Liisa Nyqvist valdes 

in i styrelsen i stället för Sofie Henricson, som meddelat att hon önskar avgå. De 

övriga styrelsemedlemmarna (Ludvig Forsman, Jenny Sylvin och Linda Huldén) 

omvaldes.  

9. Lotta Collin och Jenny Stenberg-Sirén valdes till verksamhetsgranskare. Taija Votkin 

och Sofie Henricson valdes till suppleanter. 

10. Som övrigt ärende diskuterades än en gång rekryteringen av nya medlemmar. 

Mötesdeltagarna frågade sig vad som motiverar ett medlemskap (direkt tillgång till 

FMS, fördelar vid t.ex. seminarier, möjlighet att påverka verksamheten?) och hur man 

skulle kunna få nya doktorander att gå med i föreningen. 



11. Mötet avslutades kl. 18.30. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Camilla Lindholm, ordförande  Linda Huldén, sekreterare 

 

 

 

 

Justerat 

 

______________________________  ______________________________ 

Jannika Lassus   Jan Lindström 


